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VERZAND

Van waar De Jonge Honden
Theatergroep De Jonge Honden maakt, onder leiding van artistiek leider Jolmer
Versteeg en zakelijk leider Brigitte De Goeij, (theater)producties op locatie waarin
erfgoed en historie belangrijke en terugkerende thema’s zijn. Het gezelschap is in
2008 opgericht en werkt vanuit het Perrontheater in Zwolle.

Verborgen verhalen | Erfgoed en historie | Op binnen- en buitenlocaties
Operatie IJssellinie 					Olst 		2017
Expositie: Uw bestelling heeft vertraging 			
Zwolle 		
2018
VERZAND 					Zwolle		2019
De Kleine Vrede					Zwolle		2019
Audiotour 150 jaar spoorgebouw Zwolle 			
Zwolle		
2018
Oorlogswinter 					Overijssel		2020
Docufilm: Het Geheim van de IJssel 			
Wijhe/Olst
2020

Wat doen we?
• C reëren van kwalitatieve (theater)producties op
verschillende locaties (binnen en buiten/openbare
ruimte) in wisselende vormen om daarmee publiek
bewust te maken van de verhalen die zich hebben
afgespeeld op de plek waar we ons bevinden en leven
• In opdracht produceren van (theater)producties op
het gebied van erfgoed en historie, in samenwerking
met partners
• Artistiek ondersteunen en faciliteren van jonge
makers met residenties in het kader van experiment

OORLOGSWINTER

WAT MAKEN WE WAAR
! Meerwaarde voor Zwolle
en de omgeving
• Ontdekken van de geschiedenis en bewustwording
van het erfgoed (educatieve functie)
• Voorstellingen in de openbare ruimte bereiken
een breed publiek
• Ontmoeting tussen publiek en makers
en spelers wordt gestimuleerd
• Samenwerkingen en verbindingen zorgen voor een
verbreding van het netwerk in de stad en provincie
• Experiment leidt tot vernieuwing in het culturele veld

OPERATIE IJSSELLINIE

Hoe?
• Zichtbaarheid
• Ontmoeting
• Verbindingen leggen
• Samenwerken
• Gunnen

Waarden
• Avontuurlijk
• Nieuwsgierig
• Wendbaar
• Verbindend
• Verrassend

OORLOGSWINTER

?

Wat?
Spaghettirellen 				Twente		2021
VOORVALLEN 				Zwolle		jaarlijks
Theater Na de Dam 				
Zwolle		
jaarlijks
Productie in samenwerking met IJsselacademie op locatie
/ ANNO / Historisch Centrum Overijssel
Zwolle op STERK WATER 			Zwolle		2021
Audiotour Willemsoord 			Willemsoord
2021
Documentaire Gemeente Hardenberg 		
Hardenberg
2021
Oorlogswinter (reprise) 			
Landelijk
2022
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Zwolse theaters
Historisch Centrum Overijssel
Allemaal Zwolle / ANNO
Theater Na de Dam
IJsselacademie
Stadsfestival
ArtEZ / Deltion College
Platform Podiumkunsten Zwolle
Gemeente Zwolle
Provincie Overijssel

Voor wie?

VOORVALLEN

Theaterliefhebber jong en oud / zittend in
het pluche in de schouwburg
Eerste theaterbezoek(er) / wordt verrast
door theater in de openbare ruimte
Theatermaker / aanwezig bij een jonge
collega-theatermaker bij residentie
VOORVALLEN
Geschiedenisliefhebber / kijkend naar
de wintervoorstelling op zolder in het
Perrontheater
Fan / aanwezig van locatie- tot
zaalvoorstelling
Moedige amateur / speelt mee in de
Theater Na de Dam-productie

